އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑް ސިޔާސަތު

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑް ސިޔާސަތު
.1

މަޤްޞަދު
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑް ސިޔާސަތެއްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އިކްވިޓަބްލް ކޮށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ .މި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އެކި މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކުރެވޭ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ބުރަކަމުގައި ،ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރެވޭނެއެވެ .އެކި ދާއިރާތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން،
އެމީހުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ދާއިރާގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފެންވަރުން މަސައްކަތްތައް ތަފާތު ވިޔަސް ،މުވައްޒަފުންނަށް
ޢަދުލުވެރިކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރުމަށް މި ސިޔާސަތު ބާރުއަޅާނެއެވެ.

.2

ތަންފީޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑް ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ އެބައެއްގެ އެންމެ މައިގަނޑު ޒިންމާއަކީ ކިޔަވާދިނުމާއި
ރިސާރޗް ކުރުން ކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންނަށާއި އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ
މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

.3

ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ކަނޑައެޅުން
އެހެން ގޮތަކަށް މިސިޔާސަތުގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތުތަކުގެ މާނަ އެއާ އެކު
އެވަނީއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން:

އެބައެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާރޗް ކުރުމާއި އިދާރީ ހިންގުމާއި
ޔުނިވަރސިޓީއާއި
މުވައްޒަފުންނެވެ.

މުޖުތަމަޢުއަށާއި

ޕްރޮފެޝަންއަށް

ޚިދުމަތްކުރުންކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަސައްކަތުގެ މި ހަތަރު ދާއިރާއިން އެއްކަމެއް އުނިވިޔަސް އެމީހަކު

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކަށް ނުވާނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި
ފަންނީ މުވައްޒަފުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި މުވައްޒަފުންނަށެވެ .މި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި
1

 2020ވަނަ އަހަރު ތައާރުފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސާރޗް ގިންތީގެ މުވައްޒަފުންނެއް
ނުހިމެނެއެވެ.

ޓީޗިން-ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

މައިގަނޑު

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

މަތީ

ފެންވަރަކަށް

އުނގެނުމާއި

އުނގަންނައިދިނުމުގައި މަދުވެގެން  60%އަދި ގިނަވެގެން  80%ހޭދަކުރާ ،ތަޢުލީމީ ކަންކަން
ފަރުމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން ކަމުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން
ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.
ޓީޗިން-ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސއޫލިއްޔަތަކީ މަތީ ފެންވަރަކަށް އުނގެނުމާއި

އުނގަންނައިދިނުމުގައި މަދުވެގެން  50%ވަގުތު ހޭދަކުރާ ،ތަޢުލީމީ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން ކަމުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.
ރިސާރޗް-ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު :އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤު ކުރުންކަމަށް ހިޔުމަން ރިސޯސް
ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު .މިފަދަ މުވައްޒަފުން އުގަންނައިދިނުމުގައި މަދުވެގެން
 30%ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ.
ރިސާރޗް މުވައްޒަފުން:

ރިސާރޗް މުވައްޒަފުންނަކީ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ،ރިސާރޗާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް
ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާދީފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން.

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި:

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކަޑައެޅިފައިވާ ޓައިމްޓޭބްލް އަކާ އެއްގޮތަށް މާއްދާއެއް ކިޔަވާދިނުމަށް
ދަރިވަރުންނާ

ސީދާ ބައްދަލުކޮށް ހޭދަކުރާ

50

މިނެއްޓާއި

 60މިނެއްޓުގެ

މުއްދަތު.

އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދިނުމަކީ ކޮންޓެކްޓް ގަޑިކަމުގައި ބަލާނީ ރިއަލް
ޓައިމްގައި

)ޙަޤީޤީ ވަގުތުގައި( ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ،ކެމެރާ ކުރަމުން ގިނަވެގެން

 60މިނެއްޓަށް ދުރުގައި ތިބި ދަރިވަރުންތަކެއް ވަގުތުން ބަލަމުންދާ ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވާދިނުމަށެވެ.
ކޮމިޓީ މަސައްކަތް:

މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން މަރުކަޒުން ބޭރު ތަނެއްގައި
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު މަދުވެގެން އެއް ގަޑިއިރު ބައްދަލު ކުރާ ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރިވުން.

.4

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވާރކްލޯޑް ކަޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތައް
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ފަރުދުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރާއިރު ،ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ މައިގަނޑު
އުޞޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

)ހ(

ޔުނިވަރސިޓީއާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ ބޭނުންތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކާ
ޙަވާލު ކުރެވޭ ވާރކްލޯޑް މުޅިއަހަރަށް ބަލާއިރު އިކްވިޓަބްލް ވާނެ ހަމައަކުން ކޮންމެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކަށް ވެސް،
2

ވާރކްލޯޑް ޕްލޭން އެއް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ .މިކަން ކުރާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތައް ހިންގަން ޙަވާލުވެފައިވާ
ވެރިންނެވެ.
)ށ(

މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ރޭންކް ތަފާތު ވުމުން ،މުވައްޒަފުން އަދާ ކުރާ ވާރކްލޯޑް ގެ ޙަރަކާތްތައް ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަދި މުވައްޒަފު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވެށި )ކޮންޓެކްސްޓް( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވާރކްލޯޑު ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ .ވެށިން
މާނަކުރަނީ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާ ކިޔަވައިދެނީ އަލަށްތޯ އާއި ކިޔަވައިދޭ ކިލާހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި މާއްދާގެ ލެވެލް
އާއި މި ނޫންވެސް އިކްވިޓަބްލްކޮށް ވާރކްލޯޑް ބެހުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށެވެ.

)ނ(

ވާރކްލޯޑް ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއް ވެސް ،މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު  1265ގަޑިއިރު ،ދުވާލަކު  5ގަޑިއިރާ
 30މިނެޓް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ،އެކި
ސަބަބުތަކާ

ހުރެ

ބަދަލުވެއްޖެ

ނަމަ،

ނިސްބަތަކުން

ބަދަލުވި

އެކިކަންކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގަޑިތަކަށް

ބަދަލުއަންނާނެއެވެ.
)ރ(

ކޮންމެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަކުން ހަމަޖައްސާ ވާރކްލޯޑް ޕްލޭން ޝާއިޢު ކޮށް ހާމަ ކުރަން ވާނެއެވެ .ވަކި މުވައްޒަފުންގެ
ވާރކްލޯޑް އެކުލަވާލާނީ އެމީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ،ފުރުޞަތު އޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް ،އެމީހުން އެއްބަސްވާ
ގޮތަކަށެވެ .ނަމަވެސް ،އިކްވިޓަބްލް ކުރުމަށާއި ހިންގުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ،ތަން ހިންގަންހުރި ވެރިއަކަށް މުވައްޒަފު
އެންމެ އެދޭގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ވާރކްލޯޑް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނެއެވެ .އަހަރު ތެރޭގައި
ވާރކްލޯޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެއްބަސްވެ ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ކުރިއަށް އޮތް ޓާރމުގެ ވާރކްލޯޑް ޕްލޭން ،ހިނގަމުންދާ ޓާރމުގެ  8ވަނަ ހަފުތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމޭތޯ
ފެކަލްޓީތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ.

)ޅ(

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަވާދިނުމާއި އިދާރީ ހިންގުމާއި ރިސާރޗް ފަދަ ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ޙަވާލު
ކުރުމުގައި ،އެފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރަން ފުރުޞަތުދިނުމަށާއި ތަޖްރިބާ
ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން ވާނެއެވެ.

)ކ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާރކްލޯޑްގައި އޭނާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ .ބަދަލުތައް ގެންނަ ނަމަ ،ބަދަލުތަކަށް އެއްބަސްވެ ،އަލަށް ޙަވާލުވާ ޒިންމާތަކާއި ދޫކޮށްލާ
ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .މިކަންކަން އޮންނަންވާނީ ،މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެވި ،ރެކޯޑު
ކުރެވި ،އަދި ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުގެ ތާއީދު ހޯދާފައެވެ.

)އ(

މުވައްޒަފަކަށް ވާރކްލޯޑްގައި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވާދިނުން ހަވާލު ކުރާއިރު ،އެންމެ ގިނަވެގެން ޙަވާލު ކުރެވޭނީ ތަފާތު
ހަތަރު މާއްދާ ކިޔަވައިދޭށެވެ .ހަތަރު މާއްދާއިން ވާރކްލޯޑް ހަމަނުކުރެވޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ،އިސްކަންދޭނީ
ކިޔަވައިދޭ ގަޑިއަށެވެ.

)ވ(

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ ހަފުތާ އަކު  16ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއިރު ކިޔަވާ
ދިނުމެވެ} .ޢާއްމު އުޞޫލްކަމަށް މާނަކުރަނީ އިނގިރޭސިބަހުން ނޮމިނަލް ބޭނުންކުރާ މާނައިގައެވެ .އަދަދެއް

3

ކަނޑައަޅަންޖެހޭތީ ،ނަމަކަށް ކަނޑައަޅާ މިންވަރު ނުވަތަ ގާތްގަޑަކަށެވެ.

of, being, or relating to a

{designated or theoretical size that may vary from the actual

 .5ވާރކްލޯޑްގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭ ގަޑީގެ ޢަދަދު
)ހ(
ޢާންމު އުޞޫލުން ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭން ޙަވާލު ކުރެވޭނީ އެންމެ
ގިނަވެގެން  16ގަޑިއިރެވެ .ނަމަވެސް ،ނާދިރު ޙާލަތްތަކެއްގައި ،ދިމާވާ ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ ،އިތުރު އުޖޫރައެއް ނެތި،
ހަފުތާއަކު  18ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދިނުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފެކަލްޓީ/ސްކޫލް/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް ލިބިގެން
ވެއެވެ.
ޖުމްލަ ރަސްމީ ކޮންޓެކްޓް ގަޑި އަހަރަކު  540ގަޑިއަށް ވުރެ އިތުރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ދަރިވަރުން ކިލާހަށް
ހާޒިރުކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް )އޯލަޓަރނޭޓިވް މޯޑުގައި( ކިޔަވައިދޭ އިރު ،ހަފުތާއަކު ކިޔަވައިދޭ ގަޑީގެ ޖުމުލަ 18
ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް،

އެމް.ކިޔު.އޭ .ގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުމުގެ މުއްދަތުކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  30ހަފުތާއަށް ނިސްބަތް ކުރާ އިރު ހަފުތާއަކަށް  16ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި،

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ކޮންޓެކްޓް ގަޑި 8 ،ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކިޔަވައިދޭން ޙަވާލު ކުރާ ގަޑިން މި މާއްދާގައި މާނަކުރަނީ ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ކޮންޓެކްޓް ގަޑީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގޮތެވެ.
)ށ(

ރަސްމީ ގަޑީގައި އާންމު އުސޫލުން ކިޔަވައިދޭ  16ގަޑިއިރު ނުވަތަ ހާއްސަ ހާލަތުގައި ކިޔަވައިދޭ  18ގަޑިއިރު
ހަފުތާއަކު ކިޔަވާދިނުމަށް ފަހު ،އޭނާ ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކިޔަވައިދޭ ނަމަ ،އޭނާއަށް އުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ ޕާރޓް
ޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދޭން ގެންނަ ގަޑިފުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ހަމަ ޖައްސާ ރޭޓުންނެވެ .މިގޮތަށް ޕާރޓް ޓައިމް
ރޭޓުން އުޖޫރަ ދޭނަމަ ،އޯވަރޓައިމް އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އިތުރު އުޖޫރަ ދޭގޮތަށާއި ވަޒީފާގެ ޢާއްމު ހައިސިއްޔަތުން
ކިޔަވައިދޭ ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަފުތާއަކު  22ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ ،އިތުރު އުޖޫރަ ދެވޭނީ  22ގަޑިއާ
ހަމައަށެވެ.

)ނ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހަމަކުރަން ޖެހޭ

ޓީޗިންގ ވާރކްލޯޑް ހަމަ ނުކުރެވޭ ހާލަތެއް ދިމާވާ ނަމަ އަދި

އެފަދަ

މުވައްޒަފަކަށް އެހެން މަރުކަޒަކުންވެސް ކިޔަވާދިނުމުގެ ކޮންޓެކްޓް ވާރކްލޯޑް ދެވެން ނެތް ނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ
އިން ވަކިކުރުމަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ .އެއްވެސް މަޤާމެއް އުފައްދައި އަދި އެމަޤާމެއް ދެމެހެއްޓޭނީ ޓީޗިން
ފޯކަސްޑް އަދި ޓީޗިން އާއި ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި ،ޓާރމަކު
އެވަރެޖްކޮށް ހަފުތާ އަކު ކިޔަވައިދޭ  10ކޮންޓެކްޓް ގަޑި އަދި ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން އެވަރެޖްކޮށް
ހަފުތާއަކު ކިޔަވައިދޭ ގަޑި މަދުވެގެން  4ނުވަތަ އެއް މާއްދާގެ ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަ ކުރެވޭނަމައެވެ.

4

)ރ(

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ނޮމިނަލް ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ ހަފުތާއަކު 16
ގަޑިއިރު ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހާލަތުގައި ކިޔަވައިދޭ  18ގަޑިއިރު ކަމުގައި ވިޔަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަހަރަކު
ޖުމްލަ  759ގަޑި ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ގަޑި ހަމަކުރާނީ ކިޔަވައިދިނުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް މި
ސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކޮށްގެންނެވެ.

)ބ(

ފެކަލްޓީ އިން ރަސްމީ ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ގަޑިތައް ފުރުމަށް ފަހު ،މަރުކަޒާއި މުވައްޒަފު
ބޭނުންނަމަ އެމީހަކަށް ދުވާލަކު ކިޔަވައިދޭ ގަޑީގެ ޖުމްލަ އަދަދު  8ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން އިތުރަށް
ކިޔަވައިދިނުން ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހަވާލުކުރެވޭ ގަޑީގައި ކިޔަވައިދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ރަސްމީވަޒީފާގެ ގަޑިން ބޭރުގައި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލައި ހޮވިގެންނެވެ.
މިގޮތަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ގަޑިއަށް ޕާރޓްޓައިމް މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަދޭ ރޭޓުން،
އޯވަރޓައިމް ނުދީ އުޖޫރަދެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް މަދުވެގެން އަހަރަކު  15ގަޑި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން ވާނެއެވެ.
ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން ހުއްދަދޭ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ އެކެޑެމިކް
ސްޓާފަކަށް ގިނަވެގެން އަހަރަކު  60ގަޑިއިރު ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ހޭދަ ކުރާ ވަގުތު
ހިމެނޭނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މަދުވެގެން އަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ  1265ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ.

)ޅ(

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  253ގަޑިއިރު ރިސާޗް ކުރުމެވެ .އަދި
ރިސާޗް ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  632ގަޑިއިރު ރިސާޗް ކުރުމެވެ.

)ކ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  253ގަޑިއިރު އިދާރީ ހިންގުމުގައި ހޭދަކުރުމެވެ.

)އ( ރިސާރޗް މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑް ހިމެނޭނީ އެމީހުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގައެވެ.

.6
)ހ(

ވާރކްލޯޑް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއް ވެސް ،އެމީހެއްގެ ރޭންކް ގެ ގޮތުން ،ތިން ދާއިރާއެއްގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާން ވާނެއެވެ .އެއީ ) (1ކިޔަވާދިނުމާއި މުޤައްރަރުތައް އެކުލަވާލުމާއި (2) ،ރިސާރޗް އާއި ޢިލްމީ
ޙަރަކާތްތަކާއި ޝާއިޢުކުރުމާއި ) (3އިދާރީ ހިންގުމާއި ޕްރޮފެޝަން އަށާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި މުޖުތަމަޢު އަށް
ޚިދުމަތް ކުރުމެވެ .އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ތިން ދާއިރާގައި
ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހުނަސް ،އެކަމުގައި އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ
ދާއިރާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނޯވެދާނެއެވެ.

)ށ(

މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް އަށް ރިއާޔަތް ކޮށް ވާރކްލޯޑް ކަޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ތާވަލާ އެއްގޮތަށެވެ .މިއީ އިންޑިކޭޓިވް
ޢަދަދު ތަކެކެވެ .އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބަރާބަރަށް މިޢަދަދުތަކެއް ހަމައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މި ޢަދަދުތަކާ
މުވައްޒަފެއްގެ ވާރކްލޯޑް  10%އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތަފާތުވާ ނަމަ ،އެކަޑެމިކް ކަންކަމާ ހަވާލުވެހުރި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް
ޗާންސެލަރގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

5

މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް

ކިޔަވައިދިނުމާއި މުޤައްރަރު
އެކުލަވާލުން

އިދާރީ ހިންގުން

ރިސާރޗާއި ޢިލްމީ
ޙަރަކާތްތައް

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން

60%

20%

20%

ޓީޗިން އާއި ރިސާރޗް މުވައްޒަފުން

50%

30%

20%

ރިސާރޗްފޯކަސްޑްމުވައްޒަފުން

30%

50%

20%

)ނ( ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،މިސާލަކަށް ޑީނުންނާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އިންނަށް
ވާރކްލޯޑް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާރޗް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަރސަންޓް ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން
އެންމެ މަދުން ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭ މިންވަރު މި ބަޔާން ކުރަނީ އެވެ 300 (1) :ކުދިންނަށް ވުރެ މަދު ދަރިވަރުން ކިޔަވާ
މަރުކަޒެއްގެ ޑީނެއް ނަމަ ،ކޮންމެ ޓާރމަކު  1މާއްދާ ،އެއަށް ވުރެ ދަރިވަރުން ގިނަ ނަމަ އަހަރަކު  1މާއްދާ؛ ) (2ހެޑް
އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އެއް ނަމަ ،ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  2މާއްދާ.
)ރ( އަހަރަކު މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ  1265ގަޑި އެކި އެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ
އުޞޫލެވެ.
ޙަރަކާތް

ޓީޗިން އާއި

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް

ރިސާރޗް

ރިސާރޗް

މުވައްޒަފުން

ފޯކަސްޑް

)އަހަރަކަށް(

މުވައްޒަފުން
)އަހަރަކަށް(

632

 .1ކިޔަވައިދިނުން

380

759

)މިއީ ތައްޔާރުވުމާއި އެސެސްމަންޓާއި މިފަދަ ކިޔަވާދިނުމާ ބެހޭ
އެހެން ހުރިހާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ(.
ޗީފް ސްޕަރވައިޒަރު ނަމަ ،އަހަރަކު  42ގަޑި
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ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރ
 50ކުދިންނަށް ވުރެ މަދު

120

 100 – 50އަށް ވުރެ ގިނަ

150
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 200އަށް ވުރެ މަތި
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)ބ(

ޓީޗިންގ ލޯޑަށް ގަޑި ކަޑައަޅާއިރު ،ކިޔަވައިދޭ ކިލާހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި ،ކިޔަވައިދޭ ފިލާވަޅަކީ އެހެން
ކުލާހެއްގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ ތަކުރާރުވާ ފިލާވަޅެއްތޯ ފަދަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ތިރީގައި މިވަނީ ވާރކްލޯޑްގައި ހިމެނޭނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މިސާލެވެ .ވާރކްލޯޑް ކަޑައެޅުމުގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ
ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ޕްރައިވެޓް
ކަންކަމެއް ވާރކްލޯޑަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކިޔަވައިދިނުން
)ހ( މިއީ ތައްޔާރުވުމާއި އެސެސްމަންޓާއި މިފަދަ ކިޔަވާދިނުމާ ބެހޭ އެހެން ހުރިހާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
)ޓިއުޓޯރިއަލް/ޕްރެކްޓިކަލް ނެގުން ،ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް މަސައްކަތް ކުރުން ،ކިޔަވައި ދިނުމާ
ގުޅޭ އިލްމީ މަސައްކަތް ،ސްކޫލް އެކްސްޕީރިއަންސް ،ކްލިނިކަލް ސުޕަވިޜަން،އިމްތިޙާނު ބެލެހެއްޓުމާއި އެސެސްމަންޓް އާއި
ދަރިވަރުންނަށް ފީޑްބެކް ދިނުން.
)ށ( ފީލްޑް ވާރކް )ސްކޫލް އެކްސްޕީރިއަންސް ،ކްލިނިކަލް ސްޕަރވިޜަން އަދި ފީލްޑް ދަތުރު ފަދަ ކަންކަން(.
)ނ( އޮންލައިން ކޮށް ކިޔަވައިދޭތީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އޮންލައިން ހަރަކާތްތައް(.
)ރ( މަތީ ޑިގްރީތަކަށް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒްކޮށްދިނުން.
ރިސާރޗް ޙަރަކާތްތައް
)ހ( ރިސާރޗެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޕައިލަޓް ޕްރޮޖެކްޓް.
)ށ( އައު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ދިރާސާ.
)ނ( މިނިވަން ކަމާ އެކު ކުރާ ދިރާސާތައް
)ރ( ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ދިރާސާ ކުރުން )ޕްރޮޖެކްޓް އާންމު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި(.
)ބ( ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ދިރާސާ )އެ ޕްރޮގްރާމް ތައް އާންމު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި(.
)ޅ( ރިސާރޗް ހެދުމާއި ޝާއިޢު ކުރުން.
)ކ( ރިސާރޗް ގްރާންޓެއް ލިބުމާއެކު ރިސާރޗް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
)އ( ކޮންފަރަންސް ފަދަ ތަންތަނުގައި އިލްމީ ކަރުދާސް ހުށަހަޅައި އެ ކަރުދާސް ތައް ޝާއިޢު ކުރުން.
)ވ( މަޖައްލާ އެޑިޓް ކުރުން.
އިދާރީ ޙަރަކާތްތައް
)ހ( ކޮމިޓީތަކާއި ވާރކިންގ ގްރޫޕްތައް ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
)ށ( ކޯހަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގައި ޙަރަކާތެރިވުން.
)ނ( ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަލްސާ ތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގައި މަރުކަޒު ތަމްސީލު ކުރުން.
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)ރ( ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސެލިންގ ދިނުމާއި ދަރިވަރުންގެ ވެލްފެއާ އާއި މަގު ދެއްކެވުން.
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތައް
)ހ( ސްޓާފް ޑިވެލޮޕޮމަންޓް ހަރަކާތް ތަކާއި ޕޮރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް.
)ށ( އިޖުތިމާއީކަންތައްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުން.
)ނ( ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުން ބާއްވާ ހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
)ރ( ގުޅުން ހުރި އިންޑަސްޓްރީ ،ވިޔަފާރި ،އަދި އެހެނިހެން ގައުމީ ،އަމިއްލަ ކުންފުނިން ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
)ބ( މެގަޒިން ،ނޫސް އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރުން.
)ޅ( ސަރުކާރުން އަދި އެހެނިހެން ޖަމާއަތް ތަކުން ބާއްވާ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
)ކ( އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވޭހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
)އ( އިސްރައްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
)ވ( ސްކޫލް ތަކުން ބާއްވާ ގުޅުން ހުރިހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
 7ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން ވާރކްލޯޑް ރިވިޔޫ ކުރުން
)ހ( މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ ވާރކްލޯޑް އާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބޭނުން ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ސްޕަރވައިޒަރަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ށ(

ވާރކްލޯޑް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބުރަކަމަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ވާރކްލޯޑް އަލުން ރިވިޔޫ
ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ނ(

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ ،ވާރކްލޯޑް ރިވިޔޫ ކުރުމަށް ފަހު ،ނިމުނު ގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގަން
ވާނެއެވެ .ރިވިޔޫ ކުރުމަށް ފަހު ،ވާރކްލޯޑް ޕްލޭން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ފެންނަ ނަމަ ،މައްސަލަ ނިންމާ ގޮތްތަކުގެ
ތެރޭގައި އަންނަނި ގޮތުން ގޮތެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .1މަސައްކަތް މަދުކޮށްގެން ވާރކްލޯޑް ކުޑަކުރުން
 .2މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން
 .3މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރުން
 .4މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން ވަސީލަތްތައް ގިނަކުރުން.

)ރ(

ރިވިޔޫ އާ ދޭތެރޭ ހިތް ހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ،މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ ބެލުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ޢަމަލު
ކުރެވިދާނެއެވެ.

.7

ސިޔާސަތު ހިންގުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
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މި ސިޔާސަތު ހިންގުމަކީ ފެކަލްޓީ/ސްކޫލް/ސެންޓަރު ހިންގަން ހުންނަ ވެރިއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކެވެ .މިގޮތުން ،އޭނާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް މި ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ވާރކްލޯޑް ހަވާލުކުރުން.

)ށ(

މިސިޔާސަތަށް ހުރިހާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.

)ނ(

ކޮންމެ ޓާރމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރާ ވާރކްލޯޑް ރިޕޯޓު ބަލާ ޓާރމް ނިމުމުން އެ ރިޕޯޓު
ޞައްޙަތޯ ބަލާ މުރާޖާކުރުން.

)ރ(

މުވައްޒަފަކަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގައި އެ ޓާރމެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓީޗިންގ ވާރކްލޯޑް
ހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަތަކުން ވާރކްލޯޑް ހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.

)ބ(

ކޮންމެ ޓާރމެއް ނިމުމުން ފެކަލްޓީގެ ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވާރކްލޯޑް ގެ ރިޕޯޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން
ރިސޯސަސް ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވާ ،ވާރކްލޯޑް ރިވިއު ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރުން.

)ޅ(

ވާރކްލޯޑް ރިވިޔޫ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.

އިސްލާހު ކުރެވުނު ތާޜީޚް  22 :ޖުލައި 2020
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް  1 :އޮގަސްޓް 2020
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